
٩٩ 

 حون نب حتق رصن يبأل ةالصلا ةديصق تايبأ

 ةجرختسم ةالصلا يف حون نب حتف رصن يبأ ةديصق تايبأ

 اتيب )١٤٠( اهددعو رمع نب هللادبع حرش نم

 ربصلاو مزعلاو دجلا امس نم اممَس

 اًدَع ؤأ مؤيلا يف فيو شلا دوعو
 امزاح مازعلا يضام ىتق ثجأ

 هب ابَحزَم ال تامزؤلا وأ امأف

 هجاد موز رشنلا مكح عنس

 ةَّليلَح لفثتل الات ريفش مكو

 دياقل ناو ريغ عاس ب الآ
 يذلاب كلهج مايألا بججَع نيو

 ريصمب لهاج اذ غم بثبجَجغأو

 سيعاَنَك الإ ةاينذ يف ثزَملا امو

 هييفتب دوذي ناظقي لاح امق

 5 سُفئلل هت تؤملا ركذ ةنع ىرت

 ترأزف يح ناقوجخ اقهَد بذئزگ

 رْجَهَنلاو ىرلاو ييلايللا رهشو

 ريخلا نع ءيطبلا ركلاو زجلا وغ
 رُمشَتلاب الياَع ىرخأو اينذل

 رثتدَئملا ديازلا موثَجلاب الو

 روتَتُملل رجألا زُجَف حال اذإ

 فلاب ىحضأ ًدَج ام دجاو مكو
 يرذي ال وهو اهليل ءانب لغشمو

 يرحي ال سقلا َوهَو فلأ قوززمو

 رَش ؤا ريخ نم كيييفي ؤأ يداغ

 يرذَي ال وه ارَكلاب اَنْيَع مَعْنَيو

 رختلا جَجل يف جاوشألا هب تطاحأ
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 ريَضلا نَع ل اقتنالا عابطل ا ىتأتو

 روتمْملا فاظطتقال ثبآف تاثغو
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 انقَيَت نيقيلا ملع نع ألا ىرت
 يلججنتو ىطغملا ؤسلا فين

 هِتاَرَلَص ني ضوفملا عيض نمو
 يتلا اهفئاَفَو ني ضغب مرخشو
 ثِتئاف دصقلاب هيجوتلل تفق اذإ

 يزلل ىهجو ثهججَو اعشاخ لفو
 اهنإ قئالعلا نيم ايلاخ فقو

 ةينب لاح باَحصِتشا اهلخ الو

 اونا مزحملا تيبلا ةبغكلا ىدل

 دَرَجُم حيجضص ريوكتب رخأو

 اهباب خاتفم زيبكَتلا اهميرحت
 ةًُخِصب ىلصملا نلا رَبَك اذإ

 ةءارق باتكلا مأ نيم ًدُب الو

 درفمل ةالص ؤأ مامإ ءارو

 ابلاَت ر : أو رهَجل حلا ةالص اشأو

 (ةساردلا :لوألا مسقلا) ةيئارلا حرش

 رشألا يف دش يذلا لامغأ لمعتو

 ربخلا | حضاو نَع كشلا اذه ثابايَغ

 رثَذلا بذلاو دالؤألاو لمألا َنِم

 رثعلا لأ نم سمَحلا تاولصلا ىلع

 ريغلل غيضأ وهف اهنب مرا وآ
 رذغ يذل الإ رذع ال اهب ميت

 ركذلا ىوس ني غراف يلخ بلقب

 ركشو ًدذنَو دض نع سدق

 ربدملا ليلجلا كالؤَم ةاجَجاتش

 رذخاق كتاير عامظإو فؤخو

 ربقلا ىلإ ليجلاب عاقو ةالص
 ربَكَو زهجاو فيجضّتلاو نشخلا نم

 رمآلا ًةَراَد جلت مل خًحَصت مل ىتق

 رْيَدَنلا باعش يف ْْلَق با ا

 ركذلاو صنلا يف َءاج ذق امَك لِمشبو

 رداو سقف داصل ماجعإب ليقو

 رسلا يفو راهجلا يف لفو ضرفل
 رؤَقلا ىلع هذييئلَف اهنم لق اق
رَتؤَك ةروس رذق يا ٠؛ثفم انالث



 قح الملا

 مَمذُم مزَ;خو رزجُجَع اهنود امف

 ةءارق اباستحاو انايب لَتَرو

 هنذأ عمسي نأ الإ زهجلا او

 ةليب ناسللا ةوقفأَم ناك رقو

 نعَكزاَف كيارق نم تغرف اق اا
 هعوكز يف لدتعي مل غئرشا لك

 زجي مل عزشلاب ضرقلا يف غئجي مل نمو

 انَدئع غزشلا اهدح انال معو

 ندِصقاَف ضرقلا نع لغش اَهَقؤَق امو
 امِئاَق وتشاَق ميظغئلاب تنج نإَو

 ةنإف ضفَحِل ؤأ عفريل زبَكو

 ةهبَج عضاوتلاب اذوُجُس ؤَعو

 رُكَوُم م عزشب ذختت مل تذز نإف

 اًجفاَت م عشاَوَكلا 7 فاجو

 ةبقزب نيمالا تابجار نزو

 امَعارو اقُظَع لجزلا ناَتَب خّتَقو

 ذزت ال مشَئلاَك اتالت خبتو

 يذلاك ةدوجش نم اممايِق زرابو

 ةَقطَخب ارقَت ضزألا نَرقَْت ةت الف

 ههجوب يلصملا دبعلا دجس اذإ

 ادجشَم راص ام ضزألا عاقي ُتَحأ
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 رتكأ لك يف لضَلاَق اهَقؤَق امو

 ريغلا وأ تامججعملا فورخلا عطقب

 رْمّضلا هفزخأ عطق الإ ؤَسلا امو

 رشلاب تأيلَق ءالعلا ةمجُعلا وأ
 رذق ىَلَع انئَمَطُم ايوس اُغعوكز

 رؤّرلا ىَلَع بابكئاو اتنا َكاَذَق

 رئألاب يف مشالاب نايثإلا هزججُي ملو

 ربلاو فطخلا نم بزَض اهو ام
 رثألا ىَلَع اطي نم الإ جني ملو

 ررقملا يف لصفم لك عزيل

 رثك يذ رغي ال نأشلا زيبك زييك
 رفعلا ىلإ تادياَع بازأ عبشتب

 رت ُرْلَق بارألا ىدحإ ثرصَق نإو

 رذح الي ادمَع ضزألا َكيَدَي نكمو

 رضَخلاب كيَعاَرذ اقضَل شرفت الو

 ريطلل بياَخملا حنف يف ليق امك
 ربشلاو رثنلا يف ةوذخملا صقن الو

 رهملاب هبشلاو رهملا مايق نيم اؤَكَح

 رقئلاب هاقاَوَق اَبَح ىوت ركيرلل

 رشبلاب ةَلولذلا ضزألا تتبُحرت

رشلاو رشعلا ىلع ىلص نم ةَهبَجب
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 الملا ةكالملا للا هب يات

 ةَيَت أرقاو يفنلا ةوعف باجو

 اهراسي ث كانمي ىلع ملسو

 ىمجلا اهب لَح ميِلشتلا اهليلحت
 اهب لَجَو ىَلَع اذ نم ركف دعبو

 ابلَصُم لاقي ىلص نم لك امف

 ;راَهَط ريي لذت ئرشا ةالص
 اَقَئلاو ةراهظلا يف ةالصلا الي
 ادَيَعَت ءوشضؤلا ةلل عرش ذقو

 ةنس ةماقإلاو ناذألا امأو

 مزلم ًكاَذ نم تاداغلا ىلع شيلو

 ةنم تيقاوملا هللا عش ذقو

 اهل لاح اهئفَو ةالص لكف
 اهارتشا اهيف ليق ذق ام ظَرفأو

 ةكوش رصعلاو وهلا اهطسزأو

 اهدح سمشلاف حبصلا ةالص امأو

 هنإف تقو لبق ىلض ناك نو
 اهيقول ثامزاللا ضورفلا كاذك

 اهئقَوَف ىسانت وأ اهنع مات نمو

 اَهضقَي بات ذإ ٌيلِملا قيافلا رم
 يذلا يف ددشو اذه يي صخرو

 (ةساردلا :لوألا مسقلا) ةيئارلا حرش

 فعش عجؤب يدنع اوزظنا لوق

 رْجّنلا ديحلا يف َداَس نم اَهَنَس امك

 رجه الب ربيخ نَع فارصنا مالس
 هذلا يف ًلَح ام زيبكَتلا مرَح امك
 ربضاَو ةللا لأشاق ال أ لفأ

 رَظْناَق لغفلاو مشالا َنيَب نات

 رهظو مئاق تبلا لصي ل نغك
 رهط ةتكشأو نادبأو ساتل

 رهطتلا يات هللا لوشَر نسو
 رصحلاب تقولل مالغإلا امُهدارش

 رضملا يف تاماقإلا َنهيَلَع سيلو

 رؤقلا ىَلَع اهاَدَم زضُحَي ملو ًالضو

 رضإ ىَلَع ةولێاَق اذ يف ةنو

 رجح ىَلَع اذ خرظاف اليو ازاهت

 يرشي اَهَل تقَو ليللا ةالص اذك

 رفكلا ىرع هيَلَع ثقَح تَعّلَط نق

 رهظ ىلقع فلأب ىلص ؤَلو ديعي

 رضحتلا َلبَق كيزجُت ال لضألا ىلع

 رئذلاي خسني ثايشنلاو ماق ادإ

 رهلا يف مات كزش وخأ امأو
رملا يف كرتي مث ارارم يلصت



 قحالملا

 ؤاثت ةالصلا يف كارتا ام اذإ

 ٌزِئاَجَف تايذؤملا راضملا غفةو

 زاجب سيل لاوشألا ةيجو
 ادَصلل كيمس لامغتشا اَهْضقْنَيو
 هدرو تافتلالاو اَحَللا ثغثلو

 ادذُمَعَت ظشبو ضبق اَهْضَقْنَيو
 ادحاو ةلَعججاو ممهلا لَحأو بَذأَت

 ةائهو نوكش اهيفام دكؤأو

 اعشاخ بلقملا ثلَقلا عشَح اذإ

 هل رحت مل ام سفنلا ثيدح اًمآو

 يف تشذَق تزكذ نإ باوَجلا امأو
 اهغابص شوفنلاَو زارظطضا كاذَق
 اوع غ عف دالا عطشت ثلو

 داهتجاو غافد 7

 " ةَيِس تزواج اذإ زّصقو
 عبزا ني ناَتَعَكَر اهنم كيزجيو

 هدومع نونطاو دومعلا لاف

 مهْتِصِع الإ حايسلا نطَو امو

 اهلعب ناطؤأ لغبلا تاذ ناطؤأو

 ةئُس رفاسملاب ميقملا مؤي
 زفاسم ميقملا ءرملاب ما نإو

 يرضي ال قهشلاو قاهفإلاو نسلا ر وأ
 رضلا نَع ءاقتا ريغلاو سفنلا نع

 ريغلل نَمضَي فاخ نإ هيفت ىوس

 رهكلا عم مالكلاو ثزشو لكآو

 رهزلا روشلا يف صنلاب ؤَلو اباوج
 رذغ الي يشتو قالغإو خفنو
 رفظلاو منغلا ةعاس الإ يه امق

 رؤَرَتلا كزتو قاقشإو ثؤَحو

 رزتلاو رزقلاي مجلا بارأ هنت
 رذ زق هيلع شأ الق اباوج
 ركفلا يف ةيدرلا سفنلا ةَتَداحش
 رهدلا ىدم لوُجَت راكفأ شواتشسو

 رشخلاو قئالعلا باحضأب تفَكَق

 ربَعَم بلقل الإ تكزَتو
 ريسلا يف ةفيلحلا يذ نم ىلوألا ساي

 رضملا ىلإ َنَلِفَقَت ىَتَح رصقت

 رصع املك مُهفايشسأ ارثلا 7
 رفغ وذ ةللاو ريسلا يف مهُشماَوَد
 رهقلا يود يلاوملل ديبلا كاذك
 رفشلا ىلَع ميقملا لضف ىلع امامت

رثإلا ىلع نيتعكرلا ميقملا يفوف
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 هتالص يتالص أءَدَب لقي مل نإو

 ةَئس نسحأ نالصولا يف نس ذقو

 هتالص ياب مامإلا عم يلص

 ةيحت دوعق ؤأ مايق لاحل

 ةَرَضَم يلصملا ىلع تَلَحَد نإف

 ةيشم ايغَس رضلا عيزي نأ هل
 ىلوألا ةلنقلا ربذقشي نأ زذحيو

 نَمِغزأَف اهيف ؤهشلا كارَعغا امهمو
 ىضم امل تاحلصملا تامِغزُملا اَمُه

 ىتنا اذإ ةالص ناركسل سيلو

 ةَعاَمَج غم ؤزما ىلص ام لضفأو
 ةَئش ةعامجلا غزشلا لضف ذقل

 ةمامإ امؤَي مومأملا قبش الو

 ةليل مايقلا اهيف قلطي مل نمف
 غعشؤُم غاجطضالاق لطي مل نَمَق

 هتالص فكيف ؤشأ قاض نإف

 اهكوَت فلكملا دبعلا عشي الو

 هفناف لابلاب هيبشتلا حنَس نإو

 نلَعشاَف ضزقلا ىلغ ّضزق ىرَتغا امم ا
 بجا ذأ هلل اتئارفإق

 هنإَق ةالصلاب بَرَقُي مل نقو

 (ةساردلا :لوألا مسقلا) ةيئارلا حرش

 رسكلاو ضقنلاب ةارحأ ام رؤقلا ىلع

 رفولاب رجألاو لضفلا ليل داعم

 رشألا لوأ نم تاوفألا كرذتشو

 ربخ نَع رغلا يف نالصولا نكمي الو

 ذلاو قذولاو ناعلاو حيلا نم

 رضلا نَع لايتخاب اجورخ اجو

 رذقلاو هراكملاو ديدحلا سقو

 يرغي يذلا رورغلا مهولا يتدج

 رذاو نممَلغاَف امهيِف ادصق هلس

 رمغم هيلع يِشْغَم لك الو

 ربلا لممَع مهقاف نمم مهُشؤت
 رثلاب فيتلاو نيرشعلاب درفلا ىلع

 رثألا ىَلَع هةغبتَيلو بجطضت الو

 ربخلا ةَحِضاوب دعيلف قؤَعلا نم

 رشلاب نيذلا يف ةللا نَمَو ِهيلَ
 رغرَعي مل ام ريبكتلا ىلإ الإو

 رمشلا نم ناعطؤأ وبارض يفؤلو

 رذ ؤا وزَتَت ني نآرقلا يف امي
 يرحي ام ةيقب كرتشاو دقؤألاب

 رَضلاو عفنلاو ءاسأتلاو رضلا ىّلَع

رجألا ني ليزجلا نامزجي زيدجج



 قح الملا

 هتالص ديعي نأ هئلَع سيو

 هل انذيحؤت هلل انُيُرَقَت

 تنو ذضصَق رملا ةالص ثاب

 اعبزا َوأ اثالث ىلص له كش نمو

 رضي مل قلط وأ اذاق لَم كش نمو

 اهلك ضنئارقلا يف راج لضألا اذق

 خاد لضألاف جيرختلا تت نإف

 برقم ةحبش هالا لوشَر نسو

 ىدهلا حلاص نم خايشألا نس نيو
 ايهش ويح لفلا ةالص امأو

 ةمأس قفانملا ءاضغأ ةركَلو

 ةَبَر دنعلا هب ىقلي يذلا ريغل

 اومتأو ةالصلا حعزش اوبهشأ دقل
 هنأل تايفناقلا اهيف تشمو

 زبُم خيش رضلا سمش نأ ىلع

 هَلبَق مدقت ًالاونم ذخ ملو

 هدحو الك رضلا لمهأ َرَجغأف

 همالس ةث هللا ةالص هيلع

 ةعيِفَش يسينلا ناك نميل ىبوظق

 رشقلاك فصلاو مفضولاب هنايثإل

 ركشاو ةللا دمحخاف لفتو ضزقب

 ردكلاو بئاوشلا يذ نم اهضالخإو

 يرمع ذعيلو اهدعي الو ُمَتي

 ربخو لوقأ ام غمشاق كشلا انمه

 رثي يذلا نيقيلا الإ اممرني نق

 رضحلاو قْلطلاو ميرختلاو لحلا نم

 رْجفلاك حاتت ءاجللا ةجحلا ىوس

 رتولا يف ُذَكَوَتلاو رجف ةحبسو

 رتشلاك لفاونلاب ضزَق نُصَحَت

 ريخي ءاش نمو لقيلف ءاش نمق

 رثت ريخلا نم ظَح اهزه ىتم
 رهط ىلع ةالصلا زاغمإ زبلا ني
 رشثغ الو رشغُغ راشغي اوغلب اَمَق

 ركب وبأ ييامحملا خيشلا اهّلَفْغا دق

 رثنلل مظئلاي عنصلا عيدتي ىتأ
 رغشلاب نيلاو هقفلا مولع مظت
 رختشلاب ةاف نَم ئشلا رَجغأ امك

 ركذلا بيط اًدَبَح اي ةئاوضرو

 رزلا حلاص غم سؤةزلا ىلإ حارو
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